ENQUESTA DIA DE MEDI AMBIENT
El dia de medi ambient, Amics de la Terra va llançar una enquesta per
conèixer les percepcions i preocupacions ambientals que existeixen
entre els socis i simpatitzants, unes 2.500 persones.
1)

QUINS D'AQUESTS TEMES PENSES QUE CONSTITUEIXEN UN
PROBLEMA AMBIENTAL?
• La conservació de la posidònia
• Espècies en perill d'extinció: (el virot, les sargantanes, la tonyina
vermella
• La conservació dels valors ambientals ses Feixes
• La conservació dels valors ambientals de ses Salines
• La construcció en àrees protegides (litoral, zones LIC, ZEPA)
• La construcció en sol rústic no protegit.
• La massificació de l'illa durant la temporada turística.
• La quantitat de plàstics que arriba a la mar
• El canvi climàtic i les seues consecüències.
• Els aqüífers salinitzats
• Els incendis forestals

AQUI TENIU ELS RESULTATS:
1) La massificació de l’illa en temporada
turística (29,5%)
2) El canvi climàtic i les seues
conseqüències (23,9%)
3) La quantitat de plàstics que arriben a la
mar (11,4%)

2) EL GOVERN BALEAR TÉ LES COMPETÈNCIES DE LA PROTECCIÓ
DE LA BIODIVERSITAT DE LES ILLES. S'HA APROVAT DIVERSES
LLEIS I DECRETS PER MILLORAR LA SITUACIÓ. VALORA LA SEUA
GESTIÓ I EFICÀCIA
Els participants havíen de donar una puntuació entre 1 i 5, amb 1 la nota
pitjor i el 5 la millor.

AQUI TENIU ELS RESULTATS:

RESULTATS
1. El control d’incendis (4)
2. EL decret de posidònia (3)
3. La reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (2).
4. El control de serps, (1)
5. La problemàtica dels plàstics d’un sol ús (1)

4)CAUSES DE LES PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS?
OPCIONS:
• Manca de legislació
• Manca d'una efectiva aplicació de la legislació
• Manca de voluntat polìtica.
• Manca de sensibilització ciutadana.
• Insuficient inversió econòmica.
• Prioritzar exclusivament el creixement i els interessos econòmics

AQUI TENIU ELS RESULTATS:
La de prioritzar el creixement i els
interessos econòmics (53,4%)
La falta de voluntat política i manca d’una
efectiva aplicació de la legislació (14,8%)

5) COM SOLUCIONAR ELS PROBLEMES: QUINES SÓN LES
ESTRATÈGIES MÉS EFECTIVES?
• Pressió a les administracions, per exemple: manifestacions, denúncies,
etc.
• Estudis i informes de la problemàtica.
• Difusió de la problemàtica als mitjans de comunicació
• Educació i sensibilització escolar
• Sensibilització del públic en general: tallers, conferències etc.
• Una democràcia més participative
• Diàleg i reunions amb els responsables polítics

AQUI TENIU ELS RESULTATS:
La difusió als mitjans de la problemàtica
(21,6%)
Les reunions i diàleg amb els
polítics (21,6%)
La pressió a les administracions
amb manifestacions, denúncies,
etc… (14%)
La democràcia més participativa, sensibilització del públic, educació
escolar (11,4%)
Els estudis i informe Diàleg i reunions amb els responsables
polítics./Diálogo y reuniones con responsables políticos.s de les
problemàtiques. (2,3%)

